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Prokurator Rejonowy w Sosnowcu w dniu 15 listopada 2017 r. skierował do Sądu 

Rejonowego w Sosnowcu akt oskarżenia przeciwko Adamowi Nowakowi, urodzonemu w 

dniu 12 grudnia 1990 r. w Sosnowcu, zarzucając w/w, iż: 

- w dniu 5 maja 2015 r. w Sosnowcu na terenie centrum handlowego Auchan przy ul. 

Zuzanny 20 zabrał w celu przywłaszczenia 20 czekolad marki Lindt Exclusive w cenie 26,99 

zł za sztukę, wyrządzając spółce Auchan Polska sp. z o.o. w Warszawie szkodę o łącznej 

wartości 539,80 zł tj. popełnienie przestępstwa z art. 278 § 1 k.k. 

 - w dniu 8 maja 2015 r. w Sosnowcu na ul. Zuzanny będąc w stanie nietrzeźwości 0,72 

mg/dm3 alkoholu w wydychanym powietrzu prowadził samochód osobowy marki 

Volkswagen Golf o nr rej. SO 95763 tj. popełnienie przestępstwa z art. 178a § 1 k.k.  

 Sąd Rejonowy w Sosnowcu, po przeprowadzeniu rozprawy, wyrokiem z dnia 20 

stycznia 2018 r. (sygn. akt II K 976/17): 

- w pkt. 1 uznał oskarżonego Adama Nowaka za winnego tego, iż w dniu w dniu 5 maja 2015 

r. w Sosnowcu na terenie centrum handlowego Auchan przy ul. Zuzanny 20 zabrał w celu 

przywłaszczenia 20 czekolad marki Lindt Exclusive w cenie 26,99 zł za sztukę, wyrządzając 

spółce Auchan Polska sp. z o.o. w Warszawie szkodę o łącznej wartości 539,80 zł tj. 

przestępstwa z art. 278 § 1 k.k. i za to na mocy art. 278 § 1 k.k. i 33 § 2 i 3 k.k. wymierzył mu 

karę 3 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 100 stawek dziennych 

po 20 zł; 

- w pkt. 2 uznał oskarżonego Adama Nowaka za winnego tego, iż w dniu w dniu 8 maja 2015 

r. w Sosnowcu na ul. Zuzanny będąc w stanie nietrzeźwości 0,72 mg/dm3 alkoholu w 

wydychanym powietrzu prowadził samochód osobowy marki Volkswagen Golf o nr rej. SO 

95763 tj. przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. i za to na mocy art. 178a § 1 k.k. wymierzył mu 

karę 4 miesięcy pozbawienia wolności; 

- w pkt 3 na mocy art. 85 k.k. i 86 § 1 k.k. połączył kary pozbawienia wolności orzeczone w 

pkt 1 i 2 wyroku i wymierzył oskarżonemu karę łączną 3 miesięcy pozbawienia wolności; 

- w pkt 6 na mocy art. 42 § 2 k.k. orzekł względem oskarżonego zakaz prowadzenia 

wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 3 lat; 

- w pkt 7 na mocy art. 627 k.p.k. i 2 ust. 1 i 3 ust. 1 ustawy z dnia 23.06.1973 r. o opłatach w 

sprawach karnych zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe 

obejmujące wydatki w kwocie 90 zł oraz obciążył go opłatą w wysokości 520 zł. 

 

Z uzasadnienia zaskarżonego wyroku wynika, iż Sąd ustalił następujący stan faktyczny: 
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Oskarżony Adam Nowak w dniu 5 maja 2015 r. spotkał się z kolegami Jackiem 

Wodniakiem i Krzysztofem Wolnym. Na terenie ogródków działkowych przy ul. Zuzanny 

w/w urządzili imprezę i pili piwo. W pewnym momencie Adam Nowak poszedł do centrum 

handlowego Auchan po kolejne piwa. Po wejściu na teren sklepu oskarżony poszedł w 

kierunku stoiska ze słodyczami i tam kamera monitoringu zarejestrowała moment, kiedy 

oskarżony sięga w kierunku półki z czekoladami i chowa coś do lewej kieszeni spodni 

„bojówek”. Następnie oskarżony poszedł na stoisko z napojami i włożył do koszyka dwie 

zgrzewki piwa. Zachowanie to obserwował pracownik ochrony Grzegorz Ryba, który 

zawiadomił pozostałych pracowników ochrony o całym zdarzeniu, dowódca zmiany podjął 

decyzję o zatrzymaniu sprawcy. W pewnej chwili oskarżony zniknął pracownikom ochrony z 

pola widzenia a następnie zrezygnował z zakupu piwa, odłożył koszyk przy kasach i wyszedł 

ze sklepu wyjściem dla klientów bez zakupów. Pracownicy ochrony zaskoczeni tym 

manewrem nie zdążyli zareagować i oskarżony opuścił sklep. Wezwany natychmiast na 

stoisko ze słodyczami pracownik tego działu zauważył, iż na półce, w kierunku której sięgał 

oskarżony, brakuje znacznej liczby ekskluzywnych czekolad. Sporządzony spis z natury 

wykazał, iż na półce brakuje 20 czekolad marki Lindt Exclusive wartości 26,99 zł za sztukę. 

Zabezpieczony film z monitoringu został przekazany policji wraz z zawiadomieniem o 

przestępstwie oraz spisem i wyceną brakujących towarów. Trzy dni później tj. w dniu 8 maja 

2015 r. pracownik ochrony supermarketu Auchan w Sosnowcu Grzegorz Ryba zauważył 

oskarżonego na terenie sklepu a rozpoznawszy go zawiadomił dowódcę zmiany, który 

wezwał Policję. Oskarżonego zatrzymano w trakcie, kiedy kierował samochodem marki 

Volkswagen Golf jadąc ul. Zuzanny. Świadek Marian Szczygieł po zatrzymaniu pojazdu 

oskarżonego powziął wątpliwość, co do stanu jego trzeźwości. Badanie alkotestem wykazało 

0,72 mg/dm3 alkoholu w wydychanym powietrzu (alkotest PM-27 - ważność świadectwa 

legalizacji do dnia 17 stycznia 2017 r.). Oskarżonemu w tym dniu zatrzymano prawo jazdy 

kategorii B, a jemu polecono zgłoszenie się do Komendy Policji w Sosnowcu w dniu 

następnym. Pojazd został zabezpieczony przez ojca oskarżonego Franciszka Nowaka.  

 

Zgromadzone i ujawnione przez sąd dowody: 

 

Oskarżony Adam Nowak w złożonych wyjaśnieniach przyznał się częściowo do 

popełnienia zarzucanych mu przestępstw i opisał, iż istotnie ukradł ze sklepu 3 czekolady, 

gdyż miał być to prezent dla koleżanek, z którymi wspólnie z kolegami Jackiem Wodniakiem 
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i Krzysztofem Wolnym na wieczór byli umówieni. Oskarżony wyjaśnił, iż do sklepu Auchan 

poszedł po piwo, bo w trakcie robienia na działkach grilla z kolegami skończyło im się. Adam 

Nowak początkowo spakował 2 zgrzewki piwa do koszyka, wyszedł jednak, kiedy zobaczył 

jak długie są kolejki do kas. Odnośnie prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości oskarżony 

wyjaśnił, iż przed udaniem się na zakupy do hipermarketu wypił z kolegą pół litra wódki. W 

toku postępowania sądowego oskarżony wyjaśnił dodatkowo, iż na pewno zabrał ze sklepu 

Auchan 3 czekolady, zwłaszcza, że większa ilość słodyczy nie zmieściłaby się do kieszeni 

spodni typu „bojówki”. Oskarżony wyjaśnił ponadto, iż ostatnie 2 lata przebywał zarobkowo 

za granicą i nie wracał do kraju, nie posiada żadnego majątku i nigdzie nie pracuje, gdyż po 

powrocie z zagranicy nie znalazł jeszcze pracy, nie był karany.  

Świadek Marian Szczygieł przesłuchany w postępowaniu przygotowawczym zeznał, 

iż dokonał zatrzymania pojazdu oskarżonego Adama Nowaka po tym jak pracownicy ochrony 

supermarketu Auchan rozpoznali go jako sprawcę kradzieży sprzed kilku dni. Do zatrzymania 

doszło, kiedy oskarżony wyjechał już samochodem marki Volkswagen Golf z parkingu przy 

centrum handlowym na ul. Zuzanny. Badanie alkotestem wykazało dwukrotnie wynik 0,72 

mg/dm3 alkoholu w wydychanym powietrzu, z tego też powodu świadek zatrzymał 

oskarżonemu prawo jazdy kategorii B i polecił stawić się następnego dnia do Komendy 

Policji. Samochód zabezpieczył ojciec zatrzymanego Franciszek Nowak. Przed sądem 

świadek potwierdził swoje zeznania z postępowania przygotowawczego. 

Świadkowie Jacek Wodniak i Krzysztof Wolny potwierdzili, iż w dniu 5 maja 2015 r. 

przebywali razem z oskarżonym na ogródkach działkowych, skąd udali się na dyskotekę. 

Obydwaj świadkowie zeznali zgodnie, iż oskarżony Adam Nowak w trakcie grillowania 

poszedł w pewnym momencie do sklepu i wrócił przynosząc 2 lub 3 czekolady, którymi 

następnie obdarowali dziewczyny, z którymi byli umówieni na dyskotece. Żaden ze 

świadków nie wiedział skąd oskarżony miał te czekolady, bo o tym nie rozmawiali. 

Świadek Grzegorz Ryba – pracownik ochrony hipermarketu Auchan zeznał, iż w dniu 

5 maja 2015 r. zauważył dziwne zachowanie klienta sklepu, więc zaczął go obserwować. W 

pewnym momencie klient poszedł na dział słodyczy i tam sięgnął do półki z czekoladami a 

następnie schował coś do kieszeni spodni, przy czym tego momentu świadek dokładnie nie 

widział, gdyż widok zasłaniała mu reklama. Pozostający pod obserwacją klient poszedł w 

kierunku stoiska odzieżowego a następnie po odłożeniu koszyka z zawartością wyszedł ze 

sklepu wyjściem dla klientów bez zakupów. Całe zdarzenie rozegrało się tak szybko, że 

ochrona nie zdążyła zareagować. Świadek obejrzał wraz z szefem zmiany materiał z 

monitoringu, na którym widać moment sięgania przez klienta w kierunku półek z 
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czekoladami a następnie chowania czegoś do kieszeni na udzie. Wezwany przez ochronę 

pracownik działu słodyczy potwierdził braki znacznej ilości markowych czekolad, co 

spowodowało natychmiastowy remanent. Kilka dni później świadek Grzegorz Ryba 

ponownie zobaczył tego samego mężczyznę na terenie sklepu, zawiadomił szefa ochrony, 

który wezwał policję. W międzyczasie Grzegorz Ryba wyszedł za tym mężczyzną na parking, 

a szefowi zmiany przekazał nr rejestracyjny samochodu, którym mężczyzna odjechał. Po 

kilkudziesięciu metrach jego samochód marki Golf został zatrzymany przez patrol policji. 

W poczet materiału dowodowego zaliczono również: dane o karalności oskarżonego 

(niekarany), kopię nagrania z monitoringu sklepu odtworzonego w trakcie rozprawy głównej, 

na którym nie widać ile oskarżony zabrał czekolad, protokół remanentu z dnia 5 maja 2015 r., 

zestawienie brakujących towarów w dniu 5 maja 2015 r., dane z wywiadu środowiskowego 

dot. oskarżonego, protokół badania alkotestem, protokół zatrzymania prawa jazdy kat B 

oskarżonego Adama Nowaka, postanowienie o zatwierdzeniu zatrzymania prawa jazdy, 

świadectwo legalizacji alkotestu PM-27 oraz informację z Powiatowego Urzędu Pracy 

zgodnie, z którą oskarżony jest zarejestrowany w PUP jako bezrobotny bez prawa do zasiłku. 

Uzasadniając wyrok Sąd wskazał, iż oparł się na wyjaśnieniach przyznającego się do 

winy oskarżonego, za wyjątkiem ilości zabranych przez niego czekolad, gdyż w tym zakresie 

nie dał mu wiary i oparł się wynikach remanentu oraz zestawieniu brakujących towarów. 

Uzasadniając wysokość wymierzonych oskarżonemu kar jednostkowych oraz kary łącznej 

pozbawienia wolności sąd wskazał na postępującą w szybkim tempie demoralizację 

oskarżonego, co winno spotkać się z adekwatną represją, zaś wymierzenie krótkoterminowej 

kary pozbawienia wolności oraz surowej grzywny zrealizuje cele szczególnoprewencyjne, 

powstrzymując dalszy jej postęp. Z uzasadnienia wynika również, iż zgodnie z 

rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 września 2017 r. minimalne wynagrodzenie za pracę 

w 2018 r. wynosiło 2100 zł. W zakresie środka karnego sąd orzekł zakaz prowadzenia 

wszelkich pojazdów mechanicznych na 3 lata tj. w wymiarze minimalnym, jaki przewiduje 

art. 42 § 2 k.k. obowiązujący od 1 lipca 2015 r.  

Wyrok wraz z uzasadnieniem został doręczony oskarżonemu 20 lutego 2018 r. 

Oskarżony w dniu następnym zgłosił się do radcy prawnego Adama Kota z prośbą o podjęcie 

jego obrony, gdyż jak stwierdził wyrok jest dla niego bardzo surowy. Uzasadnienie wyroku 

zgodnie z wnioskiem oskarżonego dotyczyło wszystkich zarzucanych oskarżonemu 

przestępstw. 

 

Rozwiązanie kazusu proszę przesłać na adres: gwidon.jaworski@katowice.sa.gov.pl 


